
 
Toast 

Vår toast i kiosken görs enligt detta sätt: 

-  bröd, ost, kalkon 2 skivor, ost, bröd. 
 

Tillagning:  

- Sätt på klämgrillen på 210º, blir varm efter ca 5 minuter. 
- Toast grillas efter beställning. 
- Spraya lite fett på utsidan av båda bröden. 
- Grilla toasten mellan smörpapper, ca 4–5 minuter. (använd timer) 
- Toasten serveras i hamburgerficka med servett, använd tång. 

 

 

 

 

Hamburgare 

Vår hamburgare i kiosken serveras enligt detta sätt: 

- Ge kunden hamburgerbröd i hamburgerficka med servett. 
- Kunden monterar sedan sin egen hamburgare. 
- Tillbehör: sallad, dressing, tomat, gurka, gul lök, senap, ketchup & rostad 

lök. 
 

Tillagning 

- Hamburgare grillas efter beställning, kryddas med grillkrydda. (gasolgrill) 
 

 

 

 

 



 
Korv 

Vår korv i kiosken värms enligt detta sätt: 

- Lyft ur innerkantinen ur korvvärmeriet. 
- Koka upp 6 liter vatten på induktionshällen och häll det i korvvärmeriet så 

det täcker elementet. 
- Induktionshällen ligger på hyllan. 
- Sätt på korvvärmeriet på 80º. (får inte sättas på ifall inte vattnet täcker 

elementet!) 
- Koka upp ytterligare 6 liter vatten och fyll innerkantinen, tillsätt kryddorna 

i vattnet. 
- Lägg korven du skall värma i ett av facken (alternera facken för 

värmning/varmhållning). 
- Korven blir klar att serveras på ca 5 minuter när värmen i innerkantinen 

nåtts, använd tång. 
- Tillbehör: korvbröd, senap, ketchup & rostad lök. 

 

Kryddning. 

- 6 liter vatten = 6 st. lagerblad, 1 st. gul lök, 20 st. kryddpepparkorn, 30 
st. svartpepparkorn, 1 tsk salt 

 

Varmhållning 

- Korven får varmhållas max i 2 timmar på minst 60º, sedan skall den 
kastas. 

 

Temperaturkontroll 

- Korvvärmeriet kontrolleras minst 1 gång/varannan timme så att vattnet 
håller minst 60º,  
använd digitaltermometer. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Kaffe 

Kaffe kokas på bryggaren. Kaffefilter och kaffe finns i skåp till vänster om 
bryggaren.  

- Fyll på med vatten, en kanna 
- Lägg i 2,5 mått kaffe i ett kaffefilter 
- Sätt igång timer på väggen, samt kaffebryggaren 
- Häll över i en av pumptermosarna för att kunna koka fler kannor 

 

 

 

 

Vatten 

 

Om det är slut på vatten, fylls detta på inne i idrottshallen, i ett omklädningsrum. 

Du behöver en larmbricka samt vattenlås med dig för att lyckas. 

 

Ta bort den dunken som är tom och sätt ner slangen i den fyllda. 

 

 

Spillvatten 

 

Om den inre dunken är full, byt till den andra. Tömning av detta vatten sker av 
kansliet.  



 
 

 

instructions for the iZettle                        .   
 

components. 

 

1. samsung pad 

2. card reader 

3. mobile internetdosa 

 

To start. 

make sure all 3 units are changed.  

the Samsung uses the white charger and the internet dosa and card reader can use the same black 
one. 

make sure all 3 have power. 

 

start the pad. 

start iZettle app 

 

log in details 

 

user: kiosk@fortunaff.se 

password: Fortunakiosk1 

 

card reader and the pad are wirelessly connected. 

Use the pad to enter the products sold and press either Swish or card payment. Swish payments 
require the customer logs in to swish and manually enter the amount in their app. press “ok” when 
you have verified the transaction on their device. 

for Card payments. pressing card will prompt the card reader to request a card and pin. 

when the transaction is over you will see a confirmation not he Pad. 

mailto:kiosk@fortunaff.se


 
 

The customer can request an invoice by entering their email on the Samsung pad. 

trouble shooting and back up. 

make sure the Samsung is connected by wifi to the mobile date unit. - a quick check. use the internet 
browsers to check a web page. 

if the internet does not work the samsung pad can be conned to any mobile internet device. make a 
private network of a phone if needed. 

if the card reader is not working, use Swish for all payments. 

If the smsing pad is not working, any mobile device can download the iZettle app and log in with the 
details above. all the items will be in the app when they log in. 

 

 


